
AANMELDINGSFORMULIER 
 
 
ONDERGETEKENDE GEEFT ZICHZELF/ KIND* HIERBIJ OP ALS SPELEND/NIET-SPELEND 
LID  
 
ACHTERNAAM  + voorletters : ______________________________________________ 
VOORNAAM     : ______________________________________________ 
GEBOORTEDATUM   : ______________________________________________ 
ADRES     : ______________________________________________ 
POSTCODE    :   WOONPLAATS  : 
TELEFOONNUMMER  :    MOBIEL NUMMER : 
EMAILADRES    : 
LEGITIMATIENUMMER  :   SOORT   :  
BANKREKENINGNUMMER  :   
NAAM REKENINGHOUDER  : 
ADRES REKENINGHOUDER : 
ALTERNATIEF ADRES REKENING : 
 

   
Bent u/is uw kind lid van een andere voetbalvereniging?      Ja/nee 
Heeft u/uw kind de afgelopen 3 jaar voor een andere voetbalvereniging gespeeld?  Ja/nee 
Zo ja, van welke vereniging?   __________________________________________________ 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de aanmelding van zijn/haar 
dochter/zoon/………………… als lid van S.V. Sint Adelbert. Hij/zij stelt zich tevens garant voor 
het nakomen van de financiële verplichtingen jegens de vereniging tot de jeugdspeler de leeftijd 
van 18 jaar bereikt heeft. 
 
MACHTIGING AUTOMATISCH INCASSO VAN DE CONTRIBUTIE/KNVB BOETES/OVERIGEN 
 

Ondergetekende verleent tot wederopzegging machtiging aan S.V. Sint Adelbert te Egmond 
Binnen om van zijn/haar hieronder genoemde bank- of girorekening bedragen af te schrijven 
wegens contributie en door de KNVB opgelegde boetes, gegeven tijdens vriendschappelijke, 
beker en reguliere competitiewedstrijden. Vóór de KNVB boetes/overigen worden geïnd, zult u 
hierover via mail of (indien geen mailadres bekend is) schriftelijk op de hoogte gesteld worden. 
De contributie zal alleen nog via automatisch incasso kunnen worden betaald. 
  
NAAM EN VOORLETTERS  :    DATUM: 
PLAATS    :    HANDTEKENING: 
 
 
 

Bij inschrijving als nieuw spelend lid (10 jaar of ouder) dient een recente pasfoto met naam/ geb.dat. op de achterkant 
van de foto ingeleverd te worden, om een spelerspas aan te vragen (of oude spelerspas, indien deze ooit gemaakt 
is). Ouders van jeugdleden verplichten zich volgens rooster naar uitwedstrijden te rijden en per toerbeurt eventueel 
de wedstrijdkleding te wassen. S.V. st. Adelbert hanteert voor haar jeugdleden regels, afspraken, normen en 
waarden, die zijn vastgelegd in het jeugdbeleidsplan.  Aanmelden tijdens het seizoen kan tot gevolg hebben dat een 
jeugdlid niet direct in een team kan worden geplaatst. Voor nieuwe leden onder de 18 jaar dienen de ouders 
toestemming te geven voordat het kind ingeschreven wordt. 
 
De inschrijving is definitief zodra u hiervan schriftelijk bericht heeft gekregen én kennis heeft genomen van én 
akkoord gaat met de huisregels en normen en waarden die we u schriftelijk zullen aanreiken. 
 



Het lidmaatschap eindigt: 
A. Door overlijden van het lid. 
B. Door schriftelijke opzeggen bij de ledenadministratie of de wedstrijdsecretaris. (via mail of per post)  
C. Door royement 
D. Door opzeggen namens de vereniging. 
 

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks bestuur. Opzegging namens de vereniging kan 
geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te 
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden 
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. Een opzegging in strijd met het bovengenoemde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een 
verenigingsjaar eindigt blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

 

 

We hopen dat u of uw kind straks een gezellige en sportieve tijd tegemoet gaat bij onze vereniging. 

S.V. st. Adelbert hanteert voor haar jeugdleden regels, afspraken, normen en waarden, die zijn vastgelegd 
in het jeugdbeleidsplan. Om dit te kunnen realiseren hebben we UW hulp nodig, zonder UW hulp redt st. 
Adelbert dit niet…… Daarom vragen we u onderstaande lijst in te vullen, zodat we optimaal van uw 
kwaliteiten gebruik kunnen maken. Bij voorbaat dank.  
 
Begeleiden: 

Bent u bereid het team van uw kind te begeleiden?  Ja /  Nee 

Heeft u ervaring in het begeleiden?  Ja /  Nee 

Bent u bereidt om in overleg en samen met de andere ouders bij uitwedstrijden te rijden? Ja /   Nee 

 

Trainen:  

Heeft u een trainersopleiding gevolgd ?  Ja /  Nee 

Bent u bereid training te geven en/of te assisteren bij trainingen?  Ja / Nee 

Wilt u hierin een opleiding willen volgen? Ja /  Nee 

 

Fluiten van wedstrijden: 

Wilt u een jeugdwedstrijd  of seniorenwedstrijd  fluiten?  Ja /   Nee  

Zaterdagochtend  zaterdagmiddag   zondagmorgen   zondagmiddag  

Heeft u hier een opleiding voor gevolgd? ……………………………………………………. Ja /  Nee 

Wilt u hierin een opleiding volgen? Ja /  Nee 

 

Commissie-/bestuurswerk  

Heeft u commissie- of bestuurservaring?  Ja / Nee 
Indien Ja, bij welk soort organisatie of vereniging? ……………………………………….. Ja /  Nee 
Bent u bereidt om op commissie-/bestuursniveau werkzaamheden te verrichten?                                                 Ja /  Nee 
 
Kantine (bar en keuken)   

Bent u bereid op wedstrijddagen/avonden kantinedienst te draaien? Ja /  Nee 
Zaterdagochtend   zaterdagmiddag   zondagmorgen   zondagmiddag  

1 x per 4 weken   1x per 6 weken  3 x per seizoen 

 

Kleedkamers/ontvangstcomité   

Bent u bereid om een zaterdagdeel toe te zien (ontvangstcomité) en dat de kleedkamers netjes blijven? Ja /  Nee 
Zaterdagochtend  zaterdagmiddag   zondagmorgen   zondagmiddag  

 

Onderhoud   

Bent u bereid onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan kleedkamers, velden e.d.? Ja /  Nee 

Indien Ja, welke werkzaamheden: klussen   schilderen    schoonmaak  

 

Diversen 

Bent u in het bezit van een EHBO/reanimatie (AID) diploma?   Ja / Nee 

Zo ja, wilt u EHBO/BLS diensten draaien? Ja  / Nee 

 

Bent u of is uw bedrijf geïnteresseerd in sponsoring van onze club (hiervoor zijn diverse mogelijkheden)            Ja  / Nee 

 

Nader toegelicht…………………………………………………………………………………………………………………… 


